
Wegens gestage groei zijn wij 
per direct op zoek naar een

Aantoonbare praktische- en theoretische kennis van hard- en software is, evenals nauwkeurigheid, 

een vereiste. In het bezit van MCSE of MCITP is een pré, evenals kennis van programmeren en scripting. 

Je bent goed in staat je te verplaatsen in de  klant, bent geduldig, communicatief sterk en weet 

Jouw uitgebreide kennis en ervaring maken jou de systeembeheerder die wij het ontwerp en 

het beheer van de infrastructuur van opdrachtgevers toevertrouwen. Door jouw analytisch 

denkvermogen ben je in staat zelfstandig problemen op te lossen bij onze opdrachtgevers. 

Jij bent in deze gevallen daadkrachtig en bent in staat rust en vertrouwen uit te stralen.

Kennisontwikkeling en -deling zijn belangrijk binnen ons bedrijf. Daarom zoeken wij 

een teamspeler die van nature gericht is op het delen van kennis.

• Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring

• Werken in een jong en professioneel team

• Afwisselende functie met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

• Voldoende mogelijkheden om door te groeien

Reacties kun je mailen naar job@ic-automatisering.nl

kijk voor meer informatie op

prioriteiten te stellen.

In deze functie ben je het eerste aanspreekpunt voor onze klanten met problemen of vragen 
die betrekking hebben op hard- en software. Deze vragen en problemen van gebruikers krijg je

 binnen per email en per telefoon. Jij probeert deze problemen en storingen in eerste instantie 
zelf op te lossen. Lukt dit niet dan zet je deze probleemmeldingen door naar een van je collega’s. 

Je werkzaamheden bestaan uit:

- Aannemen en registreren van binnenkomende meldingen

- Analyseren van het probleem, vaststellen van de oorzaak

- Direct oplossen van problemen/storingen, anders escaleren

- Het tussendoor informeren van gebruikers over de voortgang

Kennisontwikkeling en -deling zijn belangrijk binnen ons bedrijf. Daarom zoeken wij 
een teamspeler die van nature gericht is op het delen van kennis. 

• Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring

• Werken in een jong en professioneel team

• Afwisselende functie met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

• Voldoende mogelijkheden om door te groeien

Reacties kun je mailen naar job@ic-automatisering.nl

Kijk voor meer informatie op:


